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Rozvoj reči a výuka odborných predmetov na základných školách pre 

sluchovo postihnutých

Abstrakt:  V príspevku sa zamýšľame nad nerovnováhou medzi počtom hodín na 

rozvoj reči a počtom hodín na výuku odborných predmetov v učebných plánoch pre 

základné školy pre sluchovo postihnutých.  Približujeme v ňom závažné problémy, 

ktoré vznikajú pri výuke odborných predmetov  vzhľadom  k požiadavke vzdelávania 

sluchovo  postihnutých  podľa  osnov  pre  bežné  školy  a vzhľadom  k  neschopnosti 

väčšiny  sluchovo  postihnutých  detí  čítať  text  s porozumením  a vyjadriť  sa 

s porozumením.     

Kľúčové slová: sluchové postihnutie, nepočujúci, koncepcia výchovy a vzdelávania, 

učebné plány 

Návrh Koncepcie  výchovy a vzdelávania  žiakov so sluchovým postihnutím 

v základnej  škole  pre  sluchovo  postihnutých,  ktorý  bol  vypracovaný  Štátnym 

pedagogickým ústavom, uvádza ako hlavné špeciálnopedagogické ciele výchovy a  

vzdelávania:

- naučiť  žiaka  so  sluchovým  postihnutím  vyjadrovať  sa  s porozumením 

písomnou formou slovenského spisovného jazyka

- naučiť  žiaka  so  sluchovým  postihnutím  čítať  s porozumením  slovenský 

spisovný jazyk

- naučiť  žiaka  so  sluchovým  postihnutím  komunikovať  prostredníctvom 

slovenského spisovného jazyka.

Z takto postavených cieľov sa predpokladá, že  postačuje, pokiaľ žiaci zvládnu 

slovenský jazyk pri  ukončení  základnej  školy, čo   jasne  deklarujú  aj  počty  hodín 

predmetov zameraných na vybudovanie  reči  v učebnom pláne základnej  škole  pre 

sluchovo postihnutých. V tabuľkách č.1,  č.2 a   č. 3.  sú porovnané počty hodín na 

slovenský jazyk, na matematiku a na odborné predmety v učebnom pláne bežných 

základných škôl (ZŠ) a v učebnom pláne základných škôl pre sluchovo postihnutých 

(ZŠ- SP). Na rozvoj reči a zvládnutie slovenského jazyka sú na základných školách 



pre sluchovo postihnutých určené ešte komunikačné zručnosti (Kz - po dve hodiny 

v každom  ročníku)  a individuálna  logopedická  starostlivosť  (ILS  -  po  5  hodín 

v každom ročníku).

1.roč 2.roč 3.roč 4.roč 5.roč 6.roč 7.roč 8.roč 9.roč Suma
ZŠ   9 h   9 h   9 h   9 h  5 h 5 h  5 h  4 h  5 h 60

ZŠ-SP 9–11 9 –11 9 –10 9 –10 5 -8 5 – 8 5 –8 4 –8 5 -8 60-82

Nárast 0- 22% 0- 22 % 0- 11% 0- 11% 0-60% 0-60% 0-60% 0-100% 0-60% 0-36%

Plus  Kz, 

ILS

77-

100%

77-

100%

77-

88%

77-

88%

140-

200%

140-

200%

140-

200%

175-

275%

140-

200%

105-

141%

Tab. č. 1: Počet hodín v učebných plánoch  pre slovenský jazyk

1.roč 2.roč 3.roč 4.roč 5.roč 6.roč 7.roč 8.roč 9.roč Suma
ZŠ   4 h   5 h   5 h   5 h  5 h 5 h  5 h  4 h  5 h 43
ZŠ-

SP

4–5  5 h  5 h   5 h 5 -6 5 - 6 5 -6 4 –5 5 –6 43 – 49

Nárast 0  – 

20% 

 0%  0%  0% 0 - 20% 0 - 20% 0 - 20% 0 -25% 0 - 20% 0 –14%

Tab. č. 2:  Počet hodín v učebných plánoch  pre  matematiku

1.roč 2.roč 3.roč 4.roč 5.roč 6.roč 7.roč 8.roč 9.roč Suma
ZŠ     2 h   2 h   3 h   4 h  5 h 8 h  8 h  10 h  8 h 50

ZŠ-

SP

 0–2  0-2  3–4   4 h 5 –6 8 h  8 h 9 –11  7 –9 44-52

Nárast   -100- 

0% 

-100- 

0% 

0- 

33% 

 0 % 0- 20% 20% -10- 10% -12- 12% -12-4%

Tab. č. 3: Súborný počet hodín v učebných plánoch pre  prvouku, vlastivedu, 

 prírodovedu , prírodopis, zemepis, dejepis, fyziku a chémiu. 

 

Myslíme  si,  že  jedným zo základných cieľov ZŠ je  vychovať  gramotného 

človeka. V súčasnej dobe pojem gramotnosti má oveľa širší význam ako v minulosti. 

Najskôr sa za gramotného považoval ten, kto sa vedel  podpísať, neskôr musel vedieť 

čítať a písať. Koncom minulého storočia sa za súčasť gramotnosti považovalo okrem 

znalosti jazyka a znalosti matematiky (tzv. štandardné komponenty) aj  schopnosť 

myslenia a schopnosť riešenia problémov vo vzťahu človeka s človekom  (tzv. 

nevyhnutné  komponenty, ktoré  dávajú  štandardným  komponentom  funkčnosť). 

(Craig in Groma 1994) Dnes sa dokonca hovorí aj o počítačovej gramotnosti. 

 Ako to v súčasnosti vyzerá so znalosťou tzv. štandardných komponentov 

gramotnosti  sluchovo postihnutých žiakov 5.-  9. ročníka, si môžeme čiastočne 

priblížiť výsledkami troch ročníkov celoštátnych súťaží z matematiky a zo 



slovenského jazyka pre sluchovo postihnutých žiakov. (in Minárová) Na týchto 

súťažiach sa zúčastňujú sluchovo postihnutí žiaci základných škôl pre sluchovo 

postihnutých (Bratislava, Kremnica, Lučenec, Levoča, Prešov) a niektorých bežných 

základných škôl, kde sú vzdelávaní integrovane (Košice, Nitra). Grafy č.1 a č.2 

zaznamenávajú frekvenciu jednotlivých dosiahnutých úspešností žiakov v rámci 

intervalov 〈0%,20%〉 , (20%,40%>,..., (80%,100%>. 

Graf č.1: Frekvencia úspešností v 
slovenskom jazyku
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Graf č.2: Frekvencia úspešností v 
matematike
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Na grafoch vidíme, že v slovenskom jazyku takmer 30 %  a v matematike viac 

ako 60% najlepších sluchovo postihnutých žiakov  jednotlivých škôl  nedosahujú  ani 

40– percentnú úspešnosť pri riešení  pre nich primeraných úloh.  Nepočujúci  žiaci 

dosahujú  podobne  nedostatočné  výsledky  aj  pri  riešení   akýchkoľvek  verbálne 

zadaných   úloh,  či  už  z fyziky,  z chémie,  prírodopisu...,  vyžadujúcich  viac,  ako 



mechanickú odpoveď (vyžadujúcich tie nevyhnutné komponenty gramotnosti). 

Prečo  sú  poznatky  nepočujúcich detí   stále  nepostačujúce  ?  Myslíme  si,  že 

považovať  u sluchovo  postihnutých  znalosť  čítania  s porozumením,  písania 

s porozumením a komunikácie v slovenskom jazyku  za hlavný špeciálnopedagogický 

cieľ základnej školy pre sluchovo postihnutých je časovo nepostačujúci. Malo by to 

byť  hlavným  cieľom prvého  stupňa základnej  školy pre sluchovo postihnutých. 

Musíme si uvedomiť, že na druhom stupni má byť jazyk v prvom rade významným 

prostriedkom pre ďalšie rozvíjanie  a vzdelávanie žiaka.  

      Učitelia  odborných predmetov  na  druhom stupni  sa  v súčasnosti  stretávajú 

so značnými  problémami, ako:

- nedostatočná slová zásoba u žiakov  (aktívna i pasívna ):

Siedmaci  na  jedinej  hodine  fyziky  považovali  za  neznáme alebo si  nesprávne  

vysvetľovali slová:  trenie,  kriminalistika,  zlyhať,  rybársky  vlasec,  zľadovatená, 

namáhať, kĺzať, pedál, vrúbky, podrážka, zodiera, znižuje, kalamita, vynález, mazali, 

posunúť,  kolomaž,  vyspelý,  kontinent,  vlačuchy,  zapriahni,  súčiastka,  vynakladať, 

hranolček,  guľatina,  zlyhanie,  otisky,  utkať,  prekážka,  pneumatika,  šmirgľovanie, 

pílenie, vŕtanie, doprava, 

-  nedostatočná  úroveň  čítania  s porozumením  v rámci  bežného  textu 

u žiakov: 

Siedmaci: Peter kráča po ceste. Pohybuje sa Peter vzhľadom k     ceste?    Nie. Peter stojí  

vzhľadom k ceste.

Deviataci:  Vojaci  boli  rozdelení  v     dvanástich  radoch  po  štyroch.  Koľko  bolo   

všetkých vojakov?  Všetkých vojakov bolo tri.       

- nedostatočná úroveň tvorenie reči v odborných predmetoch 

Siedmaci:  Ako zistíme hmotnosť vody? Hmotnosť položil  na stole.  Museli  presne 

vahy. Musia jazyk rovne.

- nedostatočné praktické skúsenosti z bežného života u žiakov  

Piataci: Koľko máš kilogramov?  35 kilogramov.

            Koľko kilogramov má asi bábo, ktoré sa narodí?  Asi 120 kilogramov.

Štvrtáci: Ukáž meter, ..., milimeter. Výborne. Koľko asi meria učiteľka a     koľko       

              Patrik? Učiteľka meria asi 1000 metrov a Patrik asi 10 milimetrov.

- pretrvávanie konkrétneho myslenia u väčšiny žiakov

- nedostatok času na súbežné dopĺňanie bežnej i odbornej slovnej zásoby,



rozvoja čítania s porozumením,  sprístupnenie nového učiva  a neustále upevňovanie 

predchádzajúceho učiva na hodinách vymedzených pre jednotlivé odborné predmety 

      -  neexistujúce  kvalitné  osnovy  a  učebnice  pre  školy  pre  sluchovo 

postihnutých žiakov

Niet  pochybností  o tom,  že  aj  prostredníctvom  vyučovania  odborných 

predmetov   sa  u žiakov  rozvíja  ich  slovná  zásoba,  rozvíjajú  sa  ich  komunikačné 

zručnosti,  nakoľko sa žiaci učia vyjadrovať svoje myšlienky a argumentovať svoj 

postup  riešenia  úloh,  učia  sa  prepisovať  závislosti  medzi  premennými  do 

matematického jazyka a naopak, rozvíja sa u nich prírodne - kauzálne  a matematicko 

–  logické  myslenie  a učia  sa  aplikovať  naučené  učivo  v praxi  prostredníctvom 

riešenia  verbálne zadaných úloh. 

Ak si pozrieme v učebných plánoch ZŠ pre sluchovo postihnuté deti  počty 

hodín určené na rozvoj jazyka – jedného z komponentov gramotnosti   (Sj, Kz, Ils) 

-   a počty  hodín  určené  na  rozvoj ďalších  komponentov  gramotnosti - 

matematického  jazyka,  základov  jazykov  odborných  predmetov,  a rozvoj 

prírodne  –  kauzálneho  a matematicko  –  logického  myslenia,  je  v nich  evidentná 

disproporcia.  Pri ich analýze sme sa zamýšľali nad  nasledujúcimi otázkami?

- Prečo je možné posilniť hodiny slovenského jazyka na druhom stupni  vo 

výraznejšej miere ako na prvom stupni? V ôsmom ročníku je možné posilniť počet 

hodín slovenského jazyka až o 100%, kým v treťom a štvrtom ročníku len o 22 %. 

(tab. č.1)  Preto, lebo u výraznej väčšiny žiakov nie je znalosť jazyka v aktívnej, ale 

ani v pasívnej forme na úrovni porozumenia?  

- Ako môžu sluchovo postihnutí žiaci tak náročné predmety ako fyzika, chémia 

,...,  zvládať pri nezmenenom resp. zníženom počte hodín, keď potrebujú na  druhom 

stupni  komunikačné  zručnosti  a  také  výrazné posilnenie  počtu  hodín  slovenského 

jazyka v učebných plánoch? 

Ukázali  sme,  že  učitelia  odborných  predmetov  sa  stretávajú  minimálne 

s rovnakými  ťažkosťami  ako  vyučujúci  slovenského  jazyka.  Z toho  dôvodu 

a z dôvodu časovej tiesni hľadajú možnosti, ako žiakov niečo naučiť a zároveň učivo 

predpísané  osnovami  odučiť.  Na  všetkých  školách  pre  sluchovo  postihnutých  je 

možné pozorovať dva prístupy  vo vyučovaní odborných predmetov:

1.prístup:  Žiak  sa  učí  z poznámok  od  slova  do  slova  súhrn  faktov  z daného 

predmetu,  resp.  súhrn  otázok  aj  s vypracovanými  odpoveďami.  Tento  prístup  na 

školách pre sluchovo postihnutých podľa sluchovo postihnutých má značnú prevahu. 



Výsledky poznatkov v 5. ročníku z dejepisu na tému Dediny a mestá  pri takomto 

prístupe sú asi na nasledujúcej úrovni:

-  najlepšia  práca:   Najstarší  ľudia  sa  sťahovali  z miesta  na  miesto.  Bývali  

v jaskyniach.  Neskôr  sa  ľudia  usadili =  bývali  na  jedno  miesto.  Stavali  si  domy  

z dreva a hliny. Vznikali stále sídla – dediny. Z dedín postupne vznikali -  mestá. 

- priemerná práca: Najstaršie ľudia stahovali a miesta miesto. Bývame jaskynách.  

Neskôr dreva a hliny z domy. Vznikli prvé dediny. Dedín bol mestá.

- najslabšia práca:  Najstraší ľudia sa zatovali z dedinach. V dedina zahovali sa  

ľudí nôher mestá mesto sa miestto satovali. Zl domy prány. V dedinách bolo seemena 

a obchod.  Mestá  zatovala  z dediny  nozvelú  to  tovame  yse  dedina  netôr  zahovali  

v ľudí. Mestá zatovali.

2.prístup:  Žiak pracuje s učebnicou (väčšinou s pomocou učiteľa, vychovávateľa 

alebo rodiča, vypracováva (opäť s pomocou) úlohy a cvičenia, odpovedá vlastnými 

slovami. Tento prístup je zriedkavejší.

Výsledky poznatkov v 7. ročníku z fyziky na tému Druhý  Newtonov zákon sú pri 

takomto prístupe asi na nasledujúcej úrovni:

- najlepšia práca: 

        Lopta                                                    smer doprava zväčší rýchlosť    

  

               menšia rýchlosť    väčšia rýchlosť        

                                                                           proti smeru zmenší rýchlosť.

  

väčšia  rýchlosť        menšia rýchlosť

              väčšia rýchlosť                   kolmý smer – mení smer a nemení rýchlosť  

                                             väčšia rýchlosť

Lopta  zgúľala  rovným  smerom  a pomaly  zastaví  lebo  je  tam  trenie.  Vo  vesmíre  

kozmonaut  vypne raketu  a raketa  letí  a keď naštartuje  raketu   a raketa  sa  pohne 

rýchlejšie. Kozmonaut chce ísť dole do zeme s raketou tak raketa zhorí  lebo je na  

obale silné trenie.



- najslabšia práca  :    Keď stojí v pokoji na lopta.

Ked pohybuje    Silno lopta lebo bol ťažko     Keď lahke pohybt  Tak slabo kopol 

Keď pokasene auto nedá sa brzda a stop tak možu havarovať. Aj keď dobre brzda 

stoji

Podľa slov žiakov je učivo pri obidvoch prístupoch vysvetlené a tie veci, ktoré sú 

vysvetľované učiteľom, žiaci pochopia.  Napriek tomu, pri písomnom preverovaní 

poznatkov,  sú  práce  väčšiny  žiakov  z hľadiska  jazyka  a samozrejme  i osvojených 

vedomostí na veľmi nízkej úrovni.

Je  známe,  že  poznávací   proces má  šesť  etáp.  U žiakov,  ktorí  nemajú 

rozvinutú slovnú zásobu a čítanie s porozumením na dostatočnej úrovni sa  pri výuke 

odborných  predmetov  dostávame  v poznávacích  procesoch  len  k druhej  etape 

poznávacieho  procesu  -  k  etape  separovaných  modelov,  nanajvýš  k  etape 

univerzálneho modelu,  a to najmä pri prvom prístupe vyučovania.   A to znamená, že 

pri  tomto  spôsobe  vyučovania  sa  v Bloomovej  taxonómii kognitívnych  funkcií 

u významnej časti žiakov nedosahuje pri výuke odborných predmetov ani 1. etapa – 

poznatok. 

Poznávací proces  - etapy

etapa  motivácie 

etapa separovaných modelov

etapa univerzálneho modelu             Bloomova taxonómia kognitívnych funkcií. 

etapa poznatku                                                           poznatok

etapa kryštalizácie                                                        pochopenie

etapa automatizácie                                                      aplikácia     

                                                                                      analýza  

                                                                                      syntéza

                                                                                      hodnotenie  

Jednoznačne  môžeme  povedať,  že  významný  potenciál,  ktorý  pre  rozvoj 

gramotnosti  detí ponúkajú odborné predmety, sa u nepočujúcich žiakov nedá využiť 



v plnej miere, nakoľko väčšina detí  nečíta s porozumením.

K tomu,  aby  sa  zvýšila  vzdelanostná  úroveň  sluchovo  postihnutých  detí 

nepostačuje  zavádzanie  ťažko  splniteľných  cieľov  do  koncepcie  vzdelávania, 

vypracovávanie  štandardov  s konkrétnymi  požiadavkami  a zvyšovanie  nárokov  na 

prácu učiteľov. K tomu je v prvom rade potrebné vytvoriť také podmienky,  aby tieto 

ciele a požiadavky boli schopné dosahovať sluchovo postihnutí, a najmä nepočujúci 

žiaci. Je logické, že pokiaľ chceme rozvíjať gramotnosť nepočujúcich, v prvom rade 

ich musíme naučiť čítať s porozumením bežný text  už na prvom stupni ZŠ. 

K tomu, aby  to žiaci na prvom stupni zvládli, je potrebné:

1.  Povinne zabezpečiť  sluchovo postihnutým deťom potrebnú prípravu 

na  zvládnutie  pojmotvorného  bohatstva už  pred  vstupom  do  ZŠ,  a to  lepšou 

finančnou podporou práce špeciálno-pedagogických poradní, ktoré by zabezpečovali 

pravidelné  návštevy špeciálneho  pedagóga  v rodine  dieťaťa,   včas  zaškoľovali 

rodičov s metódami  práce  s takto  postihnutým dieťaťom a dozerali  na to,  či  dieťa 

napreduje.  Samozrejme,  návštevy pedagóga v rodine  by mali  začať čo najskôr  po 

zistení  sluchového postihnutia u dieťaťa. Pokiaľ nám do 1. ročníka budú prichádzať 

8 – roční nepočujúci žiaci s takmer nulovou slovnou zásobou, nie je možné ich naučiť 

jazyk  za  4.  roky,  najmä  keď  na  školách  pre  sluchovo  postihnutých  nemáme  ani 

učebnice vyhovujúce pre prácu s takto postihnutými žiakmi.

2. Vypracovať skutočne dobré  metodiky a napísať kvalitné učebnice pre 

1. stupeň ZŠ pre sluchovo postihnutých.  Pri ich zostavovaní a vypracovávaní využiť 

skúsenosti   tých   učiteľov  zo  Slovenska,  ktorí  v našich  podmienkach  dokázali 

v priebehu  1.  stupňa  rozvinúť  u žiakov  do  tej  miery,  že  žiaci  v 5.  ročníku  čítali 

s porozumením.  Táto  požiadavka  je  veľmi  dôležitá  najmä  z toho  dôvodu,  že 

významná časť učiteľov špeciálnych škôl v priebehu svojho vysokoškolského štúdia 

špeciálnej  pedagogiky  neabsolvovala  vzdelanie  potrebné  pre  učiteľov  1.  stupňa. 

Rovnako  je  na  2.  stupni  špeciálnych  škôl   pre  sluchovo  postihnutých   väčšina 

učiteľov  bez  potrebnej  aprobácie,  pričom  chýbajú  predovšetkým  učitelia 

s aprobáciou slovenského jazyka. 

3.   Vypracovať  koncepciu  vyučovania  odborných  predmetov na 

základných  školách  pre  sluchovo  postihnutých  tak,  aby  hlavným  cieľom  nebolo 

osvojovanie  si kvanta poznatkov v  encyklopedickej forme,  ale aby sa žiaci učili 

 rozumieť aj   odbornému textu, aby si ho vedeli v literatúre vyhľadať a  použiť, aby 

pomocou prečítaných poznatkov vedeli argumentovať, vysvetľovať. Myslíme si, že 



vyučovanie na školách by malo dokazovať, že skutočným obsahom vzdelávania si 

je osvojovať  spôsoby myslenia a presvedčivý spôsob vyjadrenia toho, o čom sme 

premýšľali. (Shank1996)
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